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  السيدات�والسادة�الباحثون�الكرام

 لالش��اك�والكتابة����مؤتمر�حوار��غداد�الدو���الرا�ع�املع�د�العرا���ل��وار� يدعوكم

  املنطقة�والعالموالذي�س�ستخدم�مدخالتھ����صياغة�س��اتيجية�وطنية�لعراق�فاعل�ومؤثر����

�عد�استكشاف�مسارات�البناء�الداخ���وكشف�تحديات��الب�ئة�السياسية�و�قتصادية�و�جتماعية��

و�منية�،ال����عيق�ذلك�و�وضع�صورة���لول�مث���وعملية،�كما�س�سلط�املؤتمر�الضوء�ع���

 تعديلية،�امل�ن�منكم�اختيارالالقوى��التغي��ات��ساسية����النظام�الدو���وش�لھ�والدول�القائدة�لھ�و 

  .احد�محاور�املؤتمر�،�مع�وافر�شكرنا�لكم

 

  جامعة��غداد�-بالتعاون�مع�وزارة�النفط�و��املكتب��س�شاري�����لية��داب� سيقام�املؤتمر

  و�مشاركة�مجموعة�من�مراكز�التفك���العراقية�امل�مة�والفاعلة����الساحة�الفكر�ة

  تحت�عنوان

  التحول�ا���دولة�فاعلة�ةاس��اتيجي

  ا�مية�����ام�الداخ������ضوء�التحوالت��قليمية�والدولية

 

 فندق�بابل�- ٢٠٢١تموز��٢١  -�غداد
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 الداعمةا���ات�

 

  

  

  

  

  

  املشاركةا���ات�
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  رئ�س�املؤتمر

رئ�س�جامعة��غداد� - من���السعدي�.د.أ  

التنفيذي�للمؤتمراملدير�  

مدير�املع�د�العرا���ل��وار�–عباس�را����العامري   

        املس�شار�السيا����ملجلس�النواب                                      

 شروط�املشاركة

ان�ترا���اصول�البحث�العل���وان�ي�ون�البحث�او�ورقة���-١

�بأحد�محاور�املؤتمر
ً
  .العمل�متعلقا

�للمشاركة�او�ان�ال�ي�ون� -٢
ً
البحث�او�ورقة�العمل�مقدما

 
ً
  .م�شور�مسبقا

  .صفحة��٢٥ال�تتجاوز�صفحات�البحث�عن��-٣

  . word docترسل�البحوث�ع���ش�ل�ملف��-٤

ارسال�س��ة�علمية�موجزة�عن�الباحث�ومحل�عملھ�ا��ا����-٥

  .وصورة���صية
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:ال��نة�العلمية  

 عامر�حسن�فياض. د.أ -١

  عبد�ا��بار�احمد. د.أ -٢

 .ع���عبد��م���الكع��. د.أ -٣

 �لھخالد�عبد�. د.م.أ -٤

 ثجيل�بديوي  عادل�عبد�ا��مزة. د. م.أ -٥

 د�ع���فارس�حميد.م.أ -٦

 خليل� إسماعيل س�اد. د. م.أ -٧

 ع���طا�ر�ا��مود. د -٨

 حيدر�سعيد. د -٩

  ال��نة�التحض��ية

 ع���طا�ر�ا��مود. د -١

 مازن�صاحب�الشمري .أ -٢

 جمال�ناصر�الز�داوي . د -٣

 ع���فارس�حميد. د -٤

 خليل إسماعيل س�اد. د. م.أ -٥

  عبد�هللا�رشيد.د� -٦
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  مواعيد�م�مة

 
ً
  تحديد�احد�املحاور�للكتابة�فيھ�وابالغ�ال��نة�العلمية: اوال

 
ً
  .٢٠٢١-٦-١٠: استالم�م��صات�البحوث�او�اوراق�العمل�: ثانيا

 
ً
   ٢٠٢١-٦-٣٠: موعد�استالم�البحوث��املة: ثالثا

 
ً
  ٢٠٢١-٧-٣عمل�لابالغ�الباحث�ن�بقبول�ابحا��م�او�اوراق�ا: را�عا

 
ً
   ٢٠٢١ تموز  ٢١: موعد�املؤتمر:خامسا

املقبولة����عدد�خاص�من�مجلة�حوار�الفكر،�و� ت�شر�البحوث

  .م�افأة�مالية�للبحث�و�دية�عي�ية

  ٠٧٩٠٥٤٠٠١٢٣: التواصل�ارقام

                              ٠٧٩٠١٢٠٠٨٥٨       

                              ٠٧٧١٨١٨١٧٧٥  

 hewarelfikr@gmail.com:ايميل�التواصل
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  ا�داف�املؤتمر

�مؤتمُر� ����ِعراِق�ما�حواِر��غداٍد�الدو�ّ��ُ�عدُّ
ً
�م�مة

ً
عالمة

� �العاصمِة��٢٠٠٣عد ��� �ُ�عقُد �سنوٌي �حوارٌي �تجمٌع �ف�و ،

�السياسِة� �مسؤو�� �من �العديَد
ُ

�و�ستضيف ��غداد العراقيِة

� �ورجال ���اديمي�ن �ا�� �باإلضافة �و�قتصاِد، �عمال،�و�مِن

�ازاء� �النظر �وج�ات �لتبادل �والعالم، �واملنطقة �العراق من

،�واق��اح��العراق�و �التحديات�املختلفة�ال���يواج��ا
ً
العالم�معا

  .ا��لول�ل�ا

� �الدو��س�ناقش ��غداد �العام� الرا�ع�حوار �ذا

�ا�مية�����ام�الداخ����ةاس��اتيجي( �فاعلة �ا���دولة التحول

  ���ضوء�التحوالت��قليمية�والدولية

��قتصادية� �الناحية �من �العال�� �الوضع �س�ناقش كما

��ش�د�ا� �ال�� �التطورات �خلفية �ع�� �و�منية، والسياسية

� ��وفيد �وجائحة �اقتصادية، ��زات �من �وتداعيات�١٩العالم ،

  .امنية



٧ 
 

�ب�لم� �املؤتمر �رئاسيةيفتتح �كبار��ة �فيھ �و�شارك ،

� �املفكر�ن �و��اديمي�ن �العراقمن �وخارج و��ستضيف�. داخل

  .ي�نمجموعة�من�وزراء�ورؤساء���ان�نيابية�عراق

ع���اعداد�خيارات��٢٠١٧تركزت�نقاشات�املؤتمر��ول�

�وتأث���ذلك� �العراق، ��� ��ر�ا�ي �داعش ��نتصار�ع�� ��عد ما

�
ً
�وأمنيا

ً
�واقتصاديا

ً
�مستوى�سياسيا �وع��

ً
�ومجتمعيا ،

ً
وثقافيا

�موجات� �ش�دت �ال�� �املنطقة �بلدان �ب�ن �ا��ارجية العالقات

  .عنف�مشا��ة

��عت��� �الدو�� �لصّناِع�حوار��غداد
ً
�حواٍر�حرة

َ
مساحة

القراِر��والرأِي�واملفكر�ن�بدوِن�شروٍط�وقيوٍد،�ملناقشِة�ا��لوِل�

نا�من�تحديات
َ
�ما�يواجھ�بلدان   .ال�ّمِ

   



٨ 
 

  املؤتمرمحاور�

  مسارات�تحول�العراق�ا���فاعل�اقليمي: املحور��ول 

  :�سئلة�املق��حة

  ما����معالم�الدولة�ال�شة�او�الضعيفة؟.١

ما����املعاي���الدولية����اعتبار�الدولة��شة�ام�غ���. ٢

  �شة؟

  مالفرق�ب�ن�الدولة�الراكدة�والدولة�ال�شة؟. ٣

  اين�يمكن�تص�يف�العراق�برايكم؟. ٤

ي�اس�م����تحو�ل�العراق�ا����ذه�ا��الة�من�مالذ.٥

  الضعف�بر�كم؟

�ل�باالم�ان�العودة�بالعراق�ا���دوره�الذي�ي�ب���ان�.٦

  ي�ون�عليھ�؟

ما����مسارات�التحول�لبناء�عراق�فاعل�اقلي���و�ثق�بھ�. ٧

  ا��ميع؟

  ما����ا�م�معوقات�عودة�العراق�ا���الفاعلية��قليمية؟. ٨

���ش�ل�النظام؟����الدستور؟����اين�تكمن�ا��لول؟�. ٩

  الفواعل�الوطنية؟�العالقات�ا��ارجية؟
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امن�الطاقة�واثره����مستقبل�النظام�: املحور�الثا�ي

  الدو��

  :�سئلة�املق��حة

�النفط�. ١ �س�بقى ��ل �العالم؟ ��� �الطاقة �مستقبل ما�و

  املصدر��ساس؟

�الدول . ٢ �م�انة �ع�� �الطاقة ��� �التحول �تأث���مسارات �ما

  و�التا���ع���النظام�الدو��؟

�أم�. ٣ �العالم، ��� �التطور ���الة ��افية �مصادر�الطاقة �ل

س�ش�د�العالم�صراعات�ونزاعات�شديدة�وعنيفة�ل��صول�

  عل��ا؟

�منافذ�. ٤ ��سيطر�ع�� ��مر�كية �املتحدة �فعال�الواليات �ل

  وممرات�نقل�الطاقة؟

�و�الت. ٥ �أو�ك �منظمة �إدارة �ع�� �روسيا �قدرة �مدى ا���ما

  التأث������النظام�الدو��؟
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) العراق�والتحوالت��قليمية�والدولية: (املحور�الثالث

  قراءة�����تفاقيات��س��اتيجية�العر�ية�والص�نية

  �سئلة�املق��حة�

١ .���� �ا��يوسياسية �التحوالت �ظل ��� �العراق �أ�مية ما

  العالم،�و�ل�مازال�العراق�محافظا�ع����ذه���مية؟

الص�نية�ومبادرة�ا��زام�والطر�ق،��–�تفاقية�العراقية��.٢

�مدى� �وما �ص�نية؟ �أم �عراقية �اس��اتيجية �فرصة ��� �ل

  اس�ثمار�ا�عراقيا؟

العر�ية،��ل����فرصة��–ما�أ�مية��تفاقيات�العراقية�. ٣

���� �ا��يوسياسية �التحوالت �مع �يتوافق ��غ���اس��اتي�� أم

  املنطقة؟
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ق��وسط�والتحوالت�ا��يوسياسية�الشر : املحور��الرا�ع

  ���النظام�الدو��

  �سئلة�املق��حة�

١ .���� ��س��اتي�� �مركزه �ع�� ��وسط �الشرق �يحافظ �ل

  ظل�التحوالت�الدولية؟

  �ل�يبقى�الشرق��وسط�منطقة�نفوذ�أمر��ي؟�. ٢

  �ل�الدول��قليمية�الك��ى�راغبة����التغي���والتحول؟. ٣

�التطبيع. ٤ �مسارات ��ما ��و�) اسرائيل(مع �وما القادمة

  مستقبل�تأث���ا����املنطقة؟

�مناطق�. ٥ �تقسيم �مع ��وسط �الشرق �ب�ئة �ست�ون كيف

النفوذ�بداخل�ا�إ���مناطق�متعددة،�شرق�املتوسط،�املشرق�

  العر�ي؟

�تنظرون�. ٦ �وكيف �نحو�تصف����زمات �ذا�بة �املنطقة �ل

  ا���الدور�العرا���ف��ا؟

�الع. ٧ �دور �س�س�م �����ل �التحوالت ��ذه ��� ��يجا�ي راق

�املشا�ل� �معا��ة ��� �و�س�م �اقلي�� �فاعل �ا�� تحولھ

  الداخلية�بدور�عرا������ا��ارج؟

��س��اتيجية�. ٨ �التحوالت �ظل ��� �العراق �مستقبل ما

  العاملية
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التحوالت��قليمية�واثر�ا����مستقبل�: املحور�ا��امس

  النظام�الدو��

  �سئلة�املق��حة

�رأ. ١ �الواليات�ما �قيادة �من ��قليمية �القوى �وموقف ي

  املتحدة��مر�كية�للنظام�الدو��؟

 �ل�الدول��قليمية�مستعدة�أو�راغبة����التغي��؟. ٢

�أو��غي���النظام�. ٣ �ا��فاظ ��� ��قليمية �تؤثر�القوى كيف

  ؟الدو��

�النظام�. ٤ �مستقبل ��� ��ك���تأث��ا ��قليمية �الب�ئة ما��

 ؟الدو��

�التعديلية�.  ٥ �للقوى ��قليمية �القوى �استجابة �مدى ما

 ؟الص�ن�وروسيا

�و�س�يفاء�. ٦ ��ستجابة �ع�� �قادرة �التعديلية �الدول �ل

  بمتطلبات�القوى��قليمية؟
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قراءة�من�.. أمر��ا�والتحوالت�الدولية�: املحورالسادس

  الداخل

  :�سئلة�املق��حة

١ .� �الواليات �تواجھ �ال�� �التحديات ��مر�كية�ما�� املتحدة

  من�الداخل؟

�تزايد�. ٢ �مع �والسيما ��قتصادية �تأث���التداعيات ��و ما

  ؟١٩تفاقم�تداعيات��وفيد�

�ل�أن�الديمقراطية����تراجع�؟�و�ل�فقدت�مصداقي��ا�. ٣

  مع�أحداث��نتخابات��خ��ة؟

  �ل�تراجعت�حقوق���سان�. ٤
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  النظام�الدو��التحوالت�الدولية�واثر�ا����: املحورالسا�ع

  :�سئلة�املق��حة

�قيادة�. ١ �نظام ��و ��ل ��ن؟ �الدو�� �النظام �ش�ل ما�و

 و�سمح�لألخر�ن�باملشاركة�أم�نظام�تفرد؟

�من�. ٢ �التحول����النظام �أحداث �ع�� ما���الدول�القادرة

 ال�يمنة�إ���التعددية؟

�وت�اليف�. ٣ �اعباء �تتحمل �الن �مستعدة �الك��ى �الدول �ل

 الدو��؟قيادة�النظام�

�احتواء�. ٤ �ع�� ��مر�كية �املتحدة �الواليات �قدرة �مدى ما

تحوالت�القوى�التعديلية����النظام�الدو��،�وما�مدى�قدرة�

 �ذه�الدول�ع���مواج�ة�الواليات�املتحدة��مر�كية؟

�التعددية�. ٥ �إ�� �التحول ��� �فعال�راغبة �وروسيا �الص�ن �ل

 الدو��؟وتحمل�نفقات�وتبعات��ستقرار����النظام�

  ما��و�رأي�ودور��تحاد��ور�ي�و�مم�املتحدة����ذلك؟. ٦
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  املع�د�العرا���ل��وار�

مؤسسة��فكر�ة�بحثية،��ع���بالدراسات�والتخطيط��

،��لتقوم�٢٠٠٣الس��اتي��،��تأسست��عد��التغي������عام�

بم�مة�صناعة�القرارات�وتحض���ا��يارات�و�دائل�ا�من�خالل�

الرصد�املكثف�لألحداث�وتطورا��ا�وعرض�ا�ع���املختص�ن�

ومناقش��ا�من�خالل�ندوات�و�ورش�عمل�وطاوالت�بحث�

ل��روج�بحلول�متوقعة�ملا��ع��ض�العملية��مستمرة،�

  .الديمقراطية�الناشئة�من�عقبات��و�اعاقات

بقر�ھ�من��ل�مفاصل�الدولة؛�ع���املع�د�العرا���ل��وار��يتم���

ل�م�اتصال�مباشر�بقادة�البالد�جميعا��ناعضائھ�الذي

  .و�مختلف�توج�ا��م�الفكر�ة�و�يديولوجية�والسياسية

  ليةمجلة�حوار�الفكر�الفص

الفصلية�) حوار�الفكر(يصدر�املع�د�العرا���ل��وار�مجلة�

��٢٠٢١الفكر�ة��ل�ثالثة�اش�ر�وقد�وصل�لغاية�ش�ر�حز�ران�

�،�يحتوي��ل�عدد�ع���ملف�ال�م�ما��شغل��ذوي��٥٧ا���
ً
عددا

الشان�واملختص�ن�من�امور�تقع����طر�ق�او��ع��ض�بناء�الدولة�

  : العراقية�ا��ديثة�،�وم��ا
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 .���العراق���ر�اب� -

 .أزمة�املياه����العراق -

 .معوقات�التحول�الديمقراطي����العراق -

 .صياغات�ا��ل.. اعادة�بناء�الدولة� -

 .املرأة����ظل�الدستور�العرا���ا��ديد -

مدخل�لتحس�ن�مستوى�جودت�عمليات��شر�التقنيات� -

 .الزراعية�

 .�نتخابات�ال����ة�ودور��عالم�ف��ا -

 .العراقية��نتخابات�ال��ملانية -

 .تداعيات��زمة�واثار�ا.. احداث�املوصل� -

 .مقار�ات�تار�خية�وسياسية.. ا��شد�الشع��� -

 .ال��نامج�ا���ومي�ب�ن�النظر�ة�والتطبيق��داري  -

 .العالم��س�نفر�ضد��ر�اب.. ا��رب�ع���داعش� -

 .ب�ن�الر�عية�والتنوع.. �قتصاد�العرا��� -

 .خيارات�ما��عد��نتصار -

 .صناعة�ا�سان�و�ناء�دولة.. ما��عد��نتصار�التعليم� -
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دور�العامل�ا��ار������املتغ��ات�السياسية�الداخلية� -

 .العراقية

  املوسم�الثقا���السنوي 

����ش�ر�
ً
�سنو�ا

ً
�ثقافيا

ً
يقيم�املع�د�العرا���ل��وار�موسما

رمضان،���ستمر�لعدة�ايام،��يحاضر�فيھ�جملة�من�املختص�ن�

تعلقة�بالشأن�العرا���و�قلي������املوضوعات�ا��ية�امل

  .والدو��

  :�ان�من�ابرز�موضوعاتھ

 فرصة�ل��وار�والتنمية.. رمضان��نتصار��� -

 رؤى����الشأن�العرا�� -

�لبناء�العراق�،���سان�واملؤسسات -
ً
 .معا

  ا���أين؟.. شيعة�العراق� -

  :ابرز��شاطات�املع�د�

�ا���برن�٨٠اقام�املع�د�ندوات�وحلقات�نقاشية�تجاوزت�الـ
ً
امجا

  :ح�ن�صدور��ذا�امل��ص�التعر�في��ان�من�ابرز�ا

ندوة�دور�الدبلوماسية����عملية�التنمية�ال�ور�ة�ا��نو�ية��-

  .السف���ال�وري�ا��نو�ي�����غداد��يان�ميو�غ�كيم�(



١٨ 
 

التطورات�السياسية�وعالقة�ا���ومة��تحادية�باالقليم��-

كتب�السيا����نائب�رئ�س�الوزراء�العرا����سبق�،�عضو�امل(

  .بر�م�صا��. لالتحاد�الوط���الكردستا�ي�د

  .برنامج�حوار�الشباب�-

السف���ال��از�������(اسباب�الصعود��. . التجر�ة�ال��از�لية��-

  ).�غداد�انور�النحاس

  ).احمد�ا��ل��. رئ�س�ال��نة�املالية�النيابية�د(الدفع�باآلجل��-

ع���عبد�. السابق�دوز�ر�املالية�(ازمة�ا��ضارة��سالمية��-

  ).�م���عالوي 

وز�ر�التعليم�العا���( وزارة�التعليم�العا���ب�ن�الواقع�والطموح��-

  ).�ستاذ�ع����ديب

رئ�س�مركز�البحوث�والدراسات�الس��اتيجية�( حلقة�نقاشية��-

  ).حس�ن�اك��ي . ���ط�ران�د

السف���ال�ندي�(�عددية�مفرطة�وعملقة�اقتصادية��. . ال�ند��-

  ).���غداد�سور�ش�كية�

حيدر�. د(السياسة�املالية�و�قتصادية�للموازنة��تحادية��-

  ).العبادي�رئ�س�الوزراء



١٩ 
 

  ) .�من����العراق�التحديات�واملعا��ات�(ندوة��-

�ليات��- ورشة�عمل�م�افحة�الفساد�ومحاسبة�الفاسدين���-

  .واملعوقات

��الص�ن�حوار�حول�التجر�ة�الص�نية�مع�سف���العراق���-

  .الدكتور�عبد�الكر�م��اشم

  .العراق�وا��يارات�الدولية�ملواج�ة��ر�اب����مجلس�النواب��-

حوار�حول�التجر�ة�الصر�ية�مع�سف���صر�يا�����غداد��-

  .راد�سافبي��وفي�ش

  .حوار�ال��دي�املا���وا�ع�اساتھ�ع���اداء�ا���ومة -

ووي�و��اية�حوار�حول�منطقة�الشرق��وسط��عد��تفاق�الن�-

داعش�مع�الدكتور�كر�م�باكزاد�رئ�س�مركز�العالقات�الدولية�

  .و�س��اتيجية����بار�س

ـــــــــــدوة��- ـــــ   ).�من����العراق�التحديات�واملعا��ات(نـ

جلسة�حوار�ة�ملناقشة�املصادر�املالية�البديلة�لدعم�ا��شد��-

  .الشع��

عامل�مع�ازمة�قطر�الت... ندوة�محددات�السياسية�ا��ارجية�-

  .نموذجا�مع�السيد�نزار�ا�����هللا�وكيل�وزارة�ا��ارجية
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كيف�نحاصر��ر�اب�. . ندوة�اعالم�التوحش�واليات�املواج�ة��-

 
ً
  .اعالميا

  .ندوة�الشباب�وتحديث�ا��طاب�املوجھ�ال��م�-

ندوة�دور�العامل�ا��ار������املتغ��ات�السياسية�العراقية��-

  .عالقات�ا��ارجية�النيابيةبالتعاون�مع���نة�ال

  :اصدارات�املع�د

-١٩٥٥العراق����الوثائق�السر�ة�لوزارة�ا��ارجية��مر�كية���-

١٩٥٧.  

  .مالھ�وما�عليھ�. .الدستور�العرا���الدائم��-

 �١٤.( نحو�نظرة�قرآنية�لقضايا�السياسة�واملجتمع��-
ً
  )كراسا

  .ماذا�يحتاج�العراق����ضوء�تجر�ة�ثمان�سنوات��-

  ).جزءان( صياغات�ا��ل�.. إعادة�بناء�الدولة� -

  .معوقات�التحول�الديمقراطي����العراق�-

  .الرؤى�املستقبلية�لتحقيق��من�املا�ي�العر�ي�-

احمد�. محاضرات�املرحوم�د�-اف�ار�ورؤى����قضايا�عراقية��-

  .ا��ل��

  .منطلق�املف�وم�وازمة�التأس�س.. الثقافة�السياسية��-

 


